SAMENWERKING

FACILITEREND

INCLUSIVITEIT

Uitvoeringsprogramma Cultuurnota 2020-2023
Acties/maatregelen

Wie

Wanneer

We organiseren workshops/trainingen gericht op bewustwording bij culturele organisaties om deelname aan
activiteiten voor iedereen mogelijk te maken (inclusieve samenleving).
Organisaties krijgen trainingen/handreikingen om drempels in eigen organisatie weg te nemen. Organisaties
stellen we daarmee in staat armoede onder leden of deelnemers te herkennen en door te verwijzen naar bijv.
stg Leergeld, Jeugdfonds Sport &Cultuur, Jeugdfonds Vught en gemeente.
We zetten culturele activiteiten in t.b.v. maatschappelijke opgaven in het Sociaal Domein bijv.
- wijk en jeugd problematiek
- dementie
- eenzaamheid
- het betrekken van inwoners met een andere culturele achtergrond
We stimuleren een koppeling van sport- en cultuur projecten door het bevorderen van een samenwerking tussen
Plaza Cultura en MOVE.
Plaza Cultura zoekt verbinding bij het netwerk in het sociaal domein, bijv. netwerk Samen sterk in de wijk.

Plaza Cultura, culturele organisaties, samen sterk in de wijk, 2021
toegankelijk Vught
Armoedecoördinator, culturele organisaties, St. Leergeld
2020 en 2022
Vught, Jeugdcultuurfonds, ervaringsdeskundigen
Plaza Cultura, sociaal domein,
culturele organisaties,
inwoners

2020 t/m 2023

Plaza Cultura, MOVE

Jaarplan 2020 t/m 2023 Plaza Cultura

Plaza Cultura, Samen sterk in de Wijk

doorlopend

We realiseren het 0-100 platform, waarmee het aanbod online gebundeld wordt voor alle aanbieders en
inwoners binnen de gemeente.

Plaza Cultura en MOVE

2020

We ondersteunen in bijzondere gevallen bij de feitelijke uitvoering van de activiteit.

Gemeente

We zetten Plaza Cultura in voor het verzorgen van workshops en trainingen met als doel versterking van de
organisaties.

Gemeente, Plaza Cultura

afhankelijk van aard en tijdstip van de
projecten
2021

Na verwerving van het pand Theater de Speeldoos transformeren wij het gebouw in een sociaal cultureel
centrum.
We zorgen voor maatschappelijke huurprijzen in de gemeentelijke accommodaties en sporen anderen aan dat
ook te doen.
We ondersteunen organisaties en activiteiten met subsidies.

Gemeente

2021

Gemeente

2021

Gemeente

Wij vragen de organisaties op basis van wederkerigheid een inspanningsverbintenis aan te gaan om in
voorkomende gevallen een beroep van de gemeente op vrijwillige inzet bij een evenement, te honoreren.

gemeente en cultureel veld

2020-2023 jaarlijks bij subsidies voor
organisaties. Bij projectsubsidie
doorlopend afhankelijk van het tijdstip van
aanvraag.
doorlopend

De gemeente is bereid om te investeren in renovatie of nieuwbouw van De Speeldoos. Mits de gemeente voor 1 Gemeente
januari 2020 eigenaar wordt van het gebouw, is het streven om dit voor 2023 te realiseren.

2023

Bij bijzondere thema's of gebeurtenissen is de gemeente aanjager en brengt partijen samen.
We onderzoeken samen met het culturele veld het vormgeven van bekendheid van de lokale culturele agenda.

Gemeente
Gemeente en cultureel veld

doorlopend
2022

We herijken het subsidiebeleid.

Gemeente

Met het organiseren van het cultuurcafé bevorderen we de samenwerking en overdracht van kennis.
Met Sjors Creatief en Sjors Sportief bevorderen we de deelname aan cultuur en sport.
Culturele organisaties in Helvoirt maken onderdeel uit van het gemeentelijk cultuurbeleid.
We werken samen met en versterken het Erfgoednetwerk om cultureel erfgoed te behouden en zichtbaar te
maken.

Plaza Cultura
Plaza Cultura en MOVE
Gemeente
Gemeente, Erfgoed gerelateerde bedrijven, stichtingen of
instellingen

2020 t/m 2023 ten minste 2 x per jaar
2020 t/m 2023
voorbereiding in 2020, realisatie 2021
doorlopend

SAMENWERKIN
JONGEREN
FYSIEKE LEEFOMGEVING

Plaza Cultura verzorgt workshops en trainingen voor organisaties met als doel versterking in het culturele veld
(bijv. samenwerking, werving vrijwilligers/bestuur, benutten van kansen).

Gemeente en Plaza Cultura

doorlopend

Bij de subsidieverlening stimuleren we samenwerking van de organisaties.

Gemeente

2020

Met de inzet van Plaza Cultura realiseren samenwerkende organisaties projecten die de kennis over (cultureel)
erfgoed in Vught en Brabant bevorderen.

Plaza Cultura, Onderwijs, Erfgoednetwerk, Erfgoed Brabant

Mogelijk gezamenlijk thema 2022/2023 is
mn afhankelijk van jaarplan onderwijs.

Samen met jongeren onderzoekt Plaza Cultura de mogelijkheden om activiteiten voor jongeren via social media
meer zichtbaar te maken en het bereik onder hen te vergroten.
Plaza Cultura organiseert samen met jongeren (12-18 jaar) voor hen aansprekende, eigentijdse buitenschoolse
activiteiten. Zoals bijv.
- Fotografie, film ,Youtube
- Muziekstijlen en dans
- Urban art
- gebruik social media
Plaza Cultura realiseert een activiteit met film voor jongeren.
We maken gebruik van de verlenging van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee bevorderen wij
samen met het onderwijs de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Tevens streven wij er naar dat cultuuronderwijs
vast onderdeel wordt van het lesprogramma op scholen.
Met ingang van 2021 vervalt het huidige beleidskader voor buitenschoolse cultuureductie. We herzien de
toekenning van subsidie en het toetsingskader door opname in de reguliere subsidieregelingen.

Plaza Cultura, jongeren, culturele organisaties, Welzijn
Vught, gemeente
Plaza Cultura, jongeren 12-18 jaar, kunstenaars

jaarplan 2021 Plaza Cultura

Plaza Cultura en jongeren
Plaza Cultura, onderwijs,
culturele organisaties, kunstloc,
erfgoed Brabant
Gemeente

2020
2020 t/m 2023 jaarplannen Plaza en
onderwijs

Wij maken na vaststelling van de Omgevingswet nieuw erfgoedbeleid.
We realiseren een kunstwerk in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. Bij voorkeur te realiseren door
een startende kunstenaar uit de gemeente.
We onderzoeken de mogelijkheid om met meerdere partners een zgn. landart project te realiseren buiten de
bebouwde kom. Voor een thema haken we aan bij de Linie 1629.
We doen een nulmeting naar de staat van onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte.
We plegen noodzakelijk onderhoud aan de kunstwerken in de openbare ruimte.
We werken samen met het erfgoednetwerk en stimuleren het zichtbaar maken van erfgoed met verhalen,
exposities en landschap.
We realiseren erfgoedprojecten, op grond van convenant ‘Samen op weg naar 2029’.
We realiseren een brug over het Drongelenskanaal bij Fort Isabella.

Gemeente
gemeente, Plaza Cultura, kunstenaars, Kunstloc

2023
2021

Gemeente, Kunstenaars, Kunstloc, Waterschap,
milieuorganisaties,
Gemeente
Gemeente Vught, Kunstenaars
Erfgoed Brabant, Erfgoednetwerk

2023

Per project afhankelijk
Gemeente Vught, Gemeente 's-Hertogenbosch, provinicie,
waterschap
Gemeente Vught, Gemeente 's-Hertogenbosch, provinicie,
waterschap

2021 t/m 2023
2020

Gemeente, regiogemeenten
Gemeente, stg ABS

jaarlijks naar behoefte
2020

Gemeente

2020

Gemeente, regiogemeenten, Provincie Noord-Brabant

doorlopend

Gemeente, regiogemeente, Provincie Noord-Brabant,
Waterschappen

doorlopend

REGIONALE
SAMENWERKING

We onderzoeken de realisatie van een pontje bij Kasteel Maurick over de Dommel naar Haanwijk.

We versterken de lokale culturele infrastructuur door periodiek regionaal gemeentelijk overleg.
We onderzoeken de mogelijkheid om de AtelierBeheerStichting uit s'-Hertogenbosch in te zetten voor
leegstandsbeheer.
Voor het neerzetten van hun programmering, kunnen regionale culturele organisaties tegen kostprijs gebruik
maken van de voorzieningen in sociaal cultureel centrum de Speeldoos. De gemeente verstrekt geen subsidie
voor een zelfstandige lokale professionele programmering.
samenwerking binnen het Linie 1629 platform is gericht op het zichtbaar en beleefbaar maken van de linie
(convenant 'samen op weg naar 1629')
Samenwerking binnen de Zuiderwaterlinie Alliantie met als doel zichtbaar en beleefbaar maken van oudste linie
van Nederland

jaarplan 2021 Plaza Cultura

Invoering 2021

2020
2021
Doorlopend

2021

